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ABSTRAK 

Masalah transportasi merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pendistribusian barang 

suatu perusahaan. Sebuah perusahaan distribusi minuman bersoda yang besar tentu memiliki banyak 

pelanggan yang harus dilayani. Setiap pelanggan memiliki jumlah permintaan yang berbeda, jarak antara tiap 

pelanggan yang berbeda, serta waktu pelayanan yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan pihak distributor 

memiliki kesulitan saat melakukan pengiriman barang ke beberapa titik tujuan. Masalah yang dialami oleh 

pihak distributor ini merupakan masalah VRP With Time Windows (VRPTW). Penelitian ini berusaha untuk 

mengatasi masalah VRPTW dari perusahaan distributor tersebut. Algoritma Evolusi terutama Algoritma 

Genetika sering digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah VRPTW. Pada peneltian ini mencoba  

menggunakan Evolution Strategies yang merupakan bagian dari Algoritma Evolusi untuk mengatasi masalah 

VRPTW distribusi minuman bersoda. Teknik mutasi Exchange Mutation, nilai parameter a , ukuran populasi 

(  ) 80, ukuran offspring ( ) 2  , dan jumlah generasi 2000 dapat menyelesaikan masalah VRPTW 

dengan waktu kurang lebih 30 detik. 

 
Kata Kunci : Evolution Strategies, Vehicle Routing With Time Windows, Transportasi 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masalah transportasi merupakan salah 

satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam 

pendistribusian barang suatu perusahaan. 

Pada umumnya transportasi pada perusahaan 

berhubungan dengan distribusi suatu produk 

dari satu atau beberapa sumber, menuju 

beberapa tujuan, dan dengan jumlah 

permintaan yang berbeda. Masalah 

transportasi timbul ketika perusahaan 

mencoba menentukan rute pengiriman barang 

ke beberapa tujuan menggunakan beberapa 

kendaraan dan berusaha meminimumkan 

biaya yang dikeluarkan pada saat pengiriman 

berlangsung. Pada umumnya biaya 

transportasi menyerap lebih banyak biaya 

logistik daripada aktivitas logistik lainnya 

[SRI-90]. 

Untuk meningkatkan efisisensi dari sistem 

transportasi dapat dilakukan dengan 

meminimalkan penggunaan dari kendaraan 

serta menemukan jalur transportasi yang 

optimal. Permasalahan yang bertujuan untuk 
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mendapatkan suatu rute yang optimal, untuk 

suatu kelompok kendaraan disebut sebagai 

Vehicle Routing Problem (VRP). VRP 

merupakan permasalahan penentuan 

sejumlah rute dengan biaya minimal untuk 

sejumlah kendaraan untuk mengantarkan 

suatu barang kepada pelanggan yang dimulai 

dari suatu depot dan berakhir ke depot 

tersebut. Setiap pelanggan hanya dikunjungi 

sekali oleh satu kendaraan, dan tiap 

kendaraan memiliki kapasitas pengangkutan 

yang sama [BEL-08]. 

Sebuah perusahaan distribusi minuman 

bersoda yang besar tentu memiliki banyak 

pelanggan yang harus dilayani. Setiap 

pelanggan memiliki jumlah permintaan yang 

berbeda, jarak antara tiap pelanggan yang 

berbeda, serta waktu pelayanan yang 

berbeda. Hal tersebut menyebabkan pihak 

distributor memiliki kesulitan saat melakukan 

pengiriman barang ke beberapa titik tujuan 

karena pihak distributor juga dibatasi oleh 

adanya kapasitas kendaraan dalam 

pengangkutan barang serta adanya 

keterbatasan dalam jumlah kendaraan yang 

dimiliki oleh distributor. Masalah yang 

dialami oleh pihak distributor ini merupakan 

masalah VRP With Time Windows (VRPTW). 

Banyak metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW ini, yang 

sering digunakan adalah Algoritma Genetika. 

Selain algoritma genetika ada algoritma lain 

yang dipandang mampu untuk menyelesaikan 

masalah VRPTW yaitu Evolution Strategies 

(ES). ES dan algoritma genetika merupakan 

bagian dari algoritma evolusi. Algoritma 

evolusi sendiri merupakan teknik optimasi 

yang meniru proses evolusi biologi. Menurut 

teori evolusi terdapat sejumlah individu 

dalam populasi. Individu-individu ini akan 

berperan sebagai induk (parent) yang akan 

melakukan reproduksi dan menghasilkan 

keturunan (offspring). Individu-individu ini 

akan berevolusi dan individu-individu yang 

lebih baik mempunyai peluang yang lebih 

besar untuk melewati seleksi alam [MAH-

13]. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah pada skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana menerapkan Evolution 

Strategies untuk menyelesaikan masalah 

VRPTW pada distribusi minuman soda 

XYZ ? 

2. Bagaimana mengukur kebaikan solusi 

yang dihasilkan Evolution Strategies 

untuk menyelesaikan masalah VRPTW 

pada distribusi minuman soda XYZ ? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan nilai 

parameter Evolution Strategies terhadap 

nilai fitness yang didapatkan ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Dataset yang digunakan adalah data 

dummy yang dibuat sendiri oleh peneliti. 
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Karakteristik data ini disesuaikan 

dengan kondisi permasalahan nyata 

berdasarkan hasil wawancara informal 

dengan pegawai perusahaan yang 

memahami permasalahan ini. 

2. Jumlah pelanggan sebanyak 30 dengan 

jumlah permintaan, waktu pelayanan, 

dan jarak antar pelanggan yang berbeda-

beda. 

3. Menggunakan Evolution Strategies 

dalam menyelesaikan masalah VRPTW. 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan Evolution Strategies untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW pada 

distribusi minuman soda XYZ. 

2. Mengetahui kebaikan solusi yang 

dihasilkan Evolution Strategies untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW pada 

distribusi minuman soda XYZ. 

3. Mengetahui perubahan nilai parameter 

Evolution Strategies terhadap nilai 

fitness yang didapatkan 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

agar didapatkan sebuah sistem berbasis 

Evolution Strategies yang mampu 

meminimalisir biaya pengeluaran 

perusahaan pada saat distribusi minuman 

bersoda. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. VRP With Time Windows (VRPTW) 

VRPTW ditandai dengan adanya 

sejumlah kendaraan yang memiliki kapasitas 

tertentu, beberapa pelanggan, dan lokasi 

antar barang. Jumlah rute yang akan dilalui 

oleh distributor disesuaikan dengan 

banyaknya pelanggan yang akan dilayani. 

Pada pemisalan rute, pelanggan dapat 

dinotasikan berupa angka 1, 2, ..., i dan depot 

tempat pengiriman dimulai dinotasikan 

sebagai 0. Pada saat pengantaran barang 

setiap pelanggan hanya bisa dilayani pada 

batas waktu (time windows) yang ditentukan 

oleh pelanggan. Batas waktu ini dapat 

disimbolkan sebagai [ ii ba , ] dimana ia  

merupakan waktu pelayanan dimulai 

sedangkan ib  adalah waktu pelayanan 

ditutup [KAL-01]. 

Kendaraan saat mengantarkan barang 

kepada pelanggan boleh datang sebelum ia  

tetapi pelanggan tersebut tidak dapat dilayani 

sampai ia  tiba. Selain itu kendaraan tidak 

diperbolehkan datang setelah ib . Time 

windows merupakan batasan waktu 

pelayanan yang berarti bahwa tiap konsumen 

harus dilayani saat atau setelah ia  dan 

sebelum ib  dari konsumen tersebut. Apabila 

kendaraan datang kepada pelanggan sebelum 

ia  maka kendaraan tersebut harus menunggu 

hingga ia  tiba. Kendaraan yang datang 

kepada pelanggan setelah ib  maka kendaraan 

tersebut tidak dapat melayani pelanggan, 
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kejadian ini disebut dengan tardy [TAR-08]. 

Solusi optimal akan terpenuhi jika bisa 

meminimalkan total jarak, nilai tardy, dan 

mengoptimalkan penggunaan kendaraan 

(BPP optimal) [THA-99]. 

2.2. VRPTW Pada Distribusi Minuman 

Soda 

Pada penelitian ini akan menggunakan 

kasus VRPTW pada perusahaan distribusi 

minuman soda XYZ. Sesuai dengan definisi 

VRPTW yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka VRPTW pada distribusi minuman soda 

XYZ meliputi : 

- Jumlah pelanggan sebanyak 30 

pelanggan 

- Total kendaraan yang dimiliki 

perusahaan adalah sebanyak 10 

- Jika pengisian kendaraan melebihi 10 

kendaraan maka sisa barang tersebut 

tidak diangkut 

- Setiap pelanggan memiliki jumlah 

permintaan barang yang berbeda 

- Setiap kendaraan memiliki kapasitas 

pengangkutan sebesar 60 

- Setiap pelanggan memiliki time 

windows yang telah diketahui oleh pihak 

distributor 

- Depot sebanyak 1 buah 

- Jarak antara depot ke tiap pelanggan dan  

pelanggan ke pelanggan telah diketahui 

- Waktu bongkar muat (service time) di 

setiap pelanggan berbeda 

- Ketika terjadi tardy, pelayanan bongkar 

muat oleh distributor tetap dilakukan. 

Pada kejadian ini akan diberikan tardy 

time yang didapat dari persamaan 

berikut  

ibtimeservicetibawaktu

timetardy





)__(

_
 (1) 

Dimana ib  merupakan waktu terakhir 

pelanggan dapat dilayani 

- Ketika kendaraan sampai pada 

pelanggan sebelum layanan pelanggan 

dibuka maka kendaraan tersebut harus 

menunggu. 

- Solusi adalah meminimalkan 

penggunaan mobil (BPP yang optimal), 

tardy time, dan total jarak rute yang 

dilalui. 

2.3. Evolution Strategies (ES) 

Evolution Strategies pertama kali 

dikembangkan pada tahun 1960-an oleh 

mahasiswa Technical University of Berlin 

(TUB)  yaitu Ingo Rechenberg dan Hans-

Paul Schwefel. Konsep yang mendasari 

timbulnya ES adalah konsep evolusi dan 

seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles 

Darwin. Fungsi dari ES adalah untuk 

menemukan (atau mendekati) solusi optimal 

dari suatu permasalahan [BEY-02]. 

Ciri utama dari ES adalah penggunaan 

vektor bilangan real  sebagai representasi 

solusi. Representasi solusi ini dapat 

disimbolkan sebagai x  atau y . Selain x  

yang merepresentasikan solusi terdapat juga 

strategy parameters ( ) [MAH-13].          

Terakhir adalah )(yF  yang 
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merepresentasikan nilai fitness dari solusi 

yang dibawa oleh y . Sehingga representasi 

kromosom dari satu individu ES dapat 

dituliskan seperti berikut [BEY-02] 

))(,,( kkk yFsykromosom   

Atau (2) 

))(,,( kkk xFxkromosom   

Prosedur umum dalam ES dapat 

dinyatakan dengan istilah ),(  . Dimana 

  adalah jumlah solusi awal atau populasi 

awal, sedangkan   merupakan jumlah solusi 

yang dihasilkan dari generasi awal 

(offspring). ),(   juga mengartikan bahwa 

generasi awal atau populasi awal (  ) tidak 

diikutsertakan pada proses seleksi untuk 

generasi berikutnya dan hanya melibatkan 

hasil offspring ( ) . Selain bentuk ),(   

terdapat pula bentuk )(   dimana 

populasi awal ( ) dan hasil offspring ( ) 

akan dilibatkan pada proses seleksi [BRO-

11]. 

ES lebih menekankan pada proses mutasi 

dalam pembentukan offspring. Maka pada 

proses ),(   dan )(    tidak melibatkan 

rekombinasi (pada algoritma genetika disebut 

dengan crossover) dalam pembentukan 

offspring. Apabila akan melibatkan proses 

rekombinasi maka terdapat proses ),/(  r  

dan )/(  r . Prosedur ),/(  r  hampir 

sama dengan ),(   yaitu tidak melibatkan 

generasi awal dalam proses seleksi untuk 

generasi berikutnya, yang berbeda hanyalah 

pada ),/(  r ditambahkan proses 

rekombinasi hal yang sama juga berlaku 

untuk )/(  r  [MAH-13]. Pada 

penelitian ini akan menggunakan ES dengan 

proses )(   . 

ES memiliki sebuah kelebihan yaitu nilai 

  yang bisa beradaptasi sesuai dengan 

aturan 1/5. Aturan 1/5 adalah nilai   akan 

dinaikkan bila ada paling sedikit 1/5 hasil 

mutasi dari salah satu parent yang memiliki 

fitness yang lebih tinggi dari induknya. Jika 

tidak maka nilai   akan diturunkan [MAH-

13]. Aturan 1/5 dapat ditulis dengan rumus 

[BEY-02] 











,

,.

,/

:







 a

a

   

if

if

if

  

5/1

5/1

5/1







s

s

s

P

P

P

  (3) 

Perubahan dari  terjadi terus menerus 

selama proses ES berlangsung dan selama 

aturan 1/5 terpenuhi. Pada beberapa kasus 

yang jumlah anak dari setiap parent tidak 

bisa mencapai aturan 1/5 maka perubahan 

nilai   dilakukan jika offspring yang 

dihasilkan memiliki minimal 1 anak dengan 

nilai fitness yang lebih baik dari parent-nya 

[MAH-13]. Apabila banyak generasi lebih 

besar dari 30 maka nilai a  yang 

direkomendasikan berkisar antara 

185.0  a [BEY-02]. 

Pembentukan offspring  ( ) pada ES 

disesuaikan dengan hasil kali antara populasi 

awal ( ) dengan suatu bilangan bulat. 
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Secara rumus dapat dituliskan seperti berikut 

[MAH-13] 

 *C  

2.4. Fungsi Evaluasi (Fitness) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW pada 

distribusi minuman bersoda. Adapun untuk 

memenuhi tujuan ini diperlukan suatu fungsi 

evaluasi yang akan merepresentasikan solusi 

yang dibawa oleh ES itu sendiri. Pada 

penelitian ini akan menggunakan fungsi 

evaluasi sebagai berikut : 

)_*50()_*5.0()*50(

1000

terlayanitidakjaraktotaltardy

fitness




  

 

3. METODOLGI 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat diilustrasikan pada 

Gambar 3.1 : 

 

 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Adapun sistem yang akan dibangun sesuai 

dengan diagram alir pada Gambar 2 berikut : 
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Gambar 2 Diagram Alir Evolution Strategies 

Pada Sistem 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem dibangun dengan lingkungan 

impelementasi sebagai berikut : 

Lingkungan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam 

pembuatan implementasi aplikasi evolution 

strategies adalah sebagai berikut : 

1. Prosesor AMD Phenom II X4 955 3.20 

GHz 

2. Ram 4 GB 

3. Harddisk dengan kapasitas 500 GB 

4. Monitor LCD 19 inch 

5. Keyboard 

6. Mouse 

Lingkungan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuantan implementasi aplikasi evolution 

strategies adalah sebagai berikut : 

1.  Windows 7 Ultimate 32 Bit 

2.  Microsoft Visual Studio 2010 C# Project 

3.  Microsoft Office Excel 2010 

4.  XAMPP v3.2.1 

Hasil Pengujian Skenario I 

 Skenario I adalah skenario yang menguji 

pengaruh teknik mutasi terhadap hasil fitness 

yang didapatkan. Parameter ES yang 

digunakan pada skenario ini adalah jumlah 

Generasi = 100, nilai parameter a = 0.85, 

ukuran populasi = 10, dan ukuran offspring 

adalah 1 * populasi. Skenario I dilakukan 

sebanyak 100 kali kemudian diambil rata-rata 

dari setiap fitness terbaik yang dihasilkan. 

Dari rata-rata tersebut akan diukur koefisien 

variasi untuk melihat kestabilan dari suatu 

parameter. Hasil dari pengujian skenario I 

dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 berikut : 
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Gambar 3 Hasil Skenario I Terhadap Rata-Rata Fitness 
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Gambar 4 Hasil Skenario I Terhadap Koefisien Variasi 

Pada Gambar 3 dan  4 dapat terlihat 

bahwa exchange mutation selain memberikan 

nilai rata-rata yang tinggi juga memberikan 

nilai koefisien variasi yang kecil. Kecilnya 

koefisien variasi menandakan bahwa sebaran 

data yang ada tidak terlalu besar atau tidak 

terlalu beragam. Bisa dikatakan pula kecilnya 

koefisien variasi menunjukkan bahwa data 

lebih konsisten [SET-11]. Kecilnya koefisien 

variasi pada exchange mutation dapat 

diartikan bahwa exchage mutation memiliki 

variasi data yang kecil, kecilnya variasi data 

ini menandakan bahwa exchange mutation 

cenderung stabil untuk digunakan sebagai 

parameter pada ES dibandingkan dengan 

teknik mutasi yang lain. 

Hasil Pengujian Skenario II 

Skenario II adalah skenario uji coba yang 

akan melihat pengaruh perubahan parameter 

a  terhadap nilai fitness yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil pengujian skenario I maka 

teknik mutasi yang akan digunakan pada 

skenario II adalah teknik mutasi exchange 

karena teknik mutasi ini menghasilkan rata-

rata nilai fitness yang paling besar jika 

dibandingkan dengan teknik mutasi yang 

lain. Parameter lain yang digunakan sama 

seperti sebelumnya hanya berbeda dengan 

nilai a  yang diganti-ganti. Hasil skenario II 

dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6 berikut : 
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Gambar 5 Hasil Skenario II Terhadap Rata-Rata Fitness 
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Gambar 6 Hasil Skenario II Terhadap Koefisien Variasi

Pada Gambar 5 dan 6 terlihat nilai 

parameter a  yang menghasilkan rata-rata 

nilai fitness terbesar adalah nilai a  = 0.99. 

selain itu nilai a  = 0.99 juga memberikan 

koefisien variasi yang kecil jika 

dibandingkan dengan nilai a  yang lain. 

Kecilnya koefisien variasi menandakan 

bahwa hasil yang dihasilkan oleh parameter 

tersebut cenderung stabil, sehingga nilai a  = 

0.99 layak untuk dijadikan parameter ES 

untuk menyelesaikan VRPTW pada distribusi 

minuman bersoda. 

 Adapun batasan dalam menentukan nilai 

a  sesuai dengan literatur pada Bab 2 yaitu 

apabila jumlah generasi lebih dari 30 maka 

nilai parameter a  yang disarankan adalah 

antara 185.0  a . 

Hasil Pengujian Skenario III 

Skenario III adalah skenario pengujian 

kombinasi ukuran populasi dan ukuran 

offspring pada ES. Parameter yang digunakan 

pada skenario ini yaitu exchange mutation 

untuk teknik mutasi, nilai parameter a = 

0.99, generasi akan dihentikan apabila pada 
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7000 generasi berturut-turut tidak 

mendapatkan hasil yang lebih baik, 

sedangkan kombinasi untuk ukuran populasi 

adalah kelipatan 20 antara 20 sampai 100 

sedangkan untuk ukuran offspring adalah dari 

1-10. 

Hasil dari skenario III dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2 berikut  

 

Tabel 1 Hasil Pengujian Skenario III Terhadap Rata-Rata Nilai Fitness 

Ukuran 

  

Ukuran   

20 40 60 80 100 

1   2.46889061 2.53179633 2.46494478 2.54877394 2.47962592 

2   2.50714085 2.52015875 2.47720706 2.57440757 2.60838513 

3   2.55216449 2.54262765 2.56594603 2.55999629 2.63540041 

4   2.54897516 2.47205041 2.55459778 2.58876202 2.59883809 

5   2.46768663 2.53611322 2.51588115 2.53665193 2.59814256 

6   2.54851368 2.50466413 2.54190373 2.59178376 2.60004741 

7   2.56857302 2.57926369 2.47853224 2.58421151 2.56415680 

8   2.42624090 2.52701589 2.49477733 2.48899811 2.51941452 

9   2.43150687 2.49065122 2.45121297 2.45037691 2.57205343 

10  2.46732163 2.48028748 2.44323806 2.55548557 2.49724313 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Skenario III Terhadap Koefisien Variasi 

Ukuran 

  

Ukuran   

20 40 60 80 100 

1   3.721258848 4.07939617 4.94570136 2.23013302 4.71459745 

2   4.536438747 2.5192381 3.14676176 1.39490827 1.98450239 

3   2.374047524 2.55262984 2.95404057 3.46085519 4.17927036 

4   2.43542333 3.87447218 5.66094102 2.62254361 2.61845349 

5   2.847680091 2.47167460 5.47006947 3.00122631 1.88058826 

6   1.907277375 2.79467675 1.74097875 2.31105737 3.54576335 

7   2.37249472 3.06943015 4.14256385 1.05804999 3.96096119 

8   6.260446991 2.92697759 4.45843588 2.68254028 4.27227503 

9   2.645543224 3.93348702 5.51644352 3.51540547 2.54645631 

10  2.512683926 3.12976493 6.11116431 2.40394457 1.34723609 
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa parameter 

yang memberikan rata-rata hasil fitness 

tertinggi adalah  =100 dan  = 3 . Pada 

Tabel 1 juga terlihat bahwa kisaran rata-rata 

fitness terbaik adalah antara 2.4 - 2.6 hal ini 

menandakan bahwa pada generasi 14000 

semua parameter telah mengalami 

konvergensi dan nilai fitness yang didapatkan 

bisa dikatakan telah mendekati solusi 

optimal. Tujuan ES adalah bukan untuk 

mendapatkan nilai optimal dari suatu 

permasalahan tapi untuk mencari solusi 

optimal tersebut. Terkadang solusi optimal 

tidak selalu didapatkan tapi solusi yang 

ditawarkan mendekati solusi optimal. Karena 

perbedaan nilai rata-rata fitness yang tidak 

terlalu besar maka pada skenario ketiga akan 

menggunakan koefisien variasi terkecil untuk 

menjadi standar utama dalam menentukan 

parameter. 

Walaupun  =100 dan  = 3  

menghasilkan rata-rata nilai fitness tertinggi 

tapi jika dilihat melalui koefisien variasi pada 

Tabel 5.4 koefisien variasi terkecil dimiliki 

oleh  =80 dan  = 7 . Parameter ini 

memiliki kelemahan yaitu waktu komputasi 

yang cukup lama. Untuk mencapai generasi 

ke 14000 dibutuhkan waktu sekitar 11 - 12 

menit, sedangkan parameter  =100 dan 

 =10  dengan nilai koefisien variasi 

terkecil kedua dan sekaligus merupakan 

parameter dengan jumlah individu terbanyak 

membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Untuk 

distribusi harian yang mensyaratkan solusi 

yang praktis waktu komputasi yang lama 

sangat tidak dianjurkan maka langkah 

berikutnya adalah dengan menggunakan 

koefisien variasi terkecil ketiga yaitu  =80 

dan  = 2 . Untuk mencapai generasi 

14000 generasi ini membutuhkan waktu 

kurang lebih 3 - 4 menit. Maka parameter 

yang akan digunakan adalah  =80 dan  = 

2 . Adapun waktu komputasi tercepat untuk 

mencapai 14000 generasi diperoleh dengan 

parameter  =20 dan  =1 yaitu kurang 

lebih 30 detik. 

Pada percobaan skenario III, proses ES 

akan dihentikan apabila 7000 generasi 

berturut-turut tidak dihasilkan nilai fitness 

yang lebih baik. Dari percobaan III ini dapat 

dilihat generasi dimana sebuah ES telah 

mengalami konvergensi dan akan kesulitan 

untuk menghasilkan individu yang lebih baik. 

Tabel 3 berikut adalah hasil rata-rata nilai 

fitness terbaik 10 kali percobaan untuk setiap 

generasi dengan parameter   = 80,   = 

2 , nilai a  = 0.99, dan teknik mutasi adalah 

exchange mutation. 

Tabel 3 Konvergensi Nilai ES 

Generasi Rata-Rata Fitness Selisih 

1 0.026352147 0 

100 2.105751611 2.079399464 



 

Original Article 

Harun, IA, Mahmudy, WF & Yudistira, N 2014, 'Implementasi evolution strategies untuk 

penyelesaian vehicle routing problem with time windows pada distribusi minuman soda XYZ', 

DORO: Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 4, no. 1. 

1000 2.497087565 0.391335953 

2000 2.536732321 0.039644756 

3000 2.546615732 0.009883412 

4000 2.553190625 0.006574892 

5000 2.553190625 0 

6000 2.553190625 0 

7000 2.553190625 0 

8000 2.553190625 0 

9000 2.553190625 0 

10000 2.556111399 0.002920774 

11000 2.565090074 0.008978676 

12000 2.568157324 0.003067249 

13000 2.574407568 0.006250244 

14000 2.574407568 0 

 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai 

fitness telah mengalami konvergensi pada 

generasi ke-2000 karena penambahan nilai 

fitness terbaik sangat kecil. Hal ini 

menandakan bahwa penambahan generasi 

memungkinkan akan adanya peningkatan 

nilai fitness tapi penambahan nilai fitness 

yang didapatkan sangatlah kecil sehingga 

menambah generasi hanya akan menambah 

waktu komputasi. 

Berdasarkan ketiga skenario uji coba yang 

telah dilakukan, maka parameter ES yang 

direkomendasikan untuk menyelesaikan 

masalah VRPTW pada distribusi minuman 

bersoda adalah sebagai berikut : 

1. Teknik mutasi yang digunakan 

adalah exchange mutation 

2. Nilai parameter a  = 0.99 

3. Ukuran populasi   = 80 

4. Ukuran offspring   = 2  

5. Jumlah generasi = 2000 

Dengan menggunakan parameter tersebut 

tujuan ES untuk meminimalkan nilai tardy, 

meminimalkan pelanggan yang tidak 

terlayani, dan meminimalkan jarak dapat 

terpenuhi dengan waktu kurang lebih 30 

detik. 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

penerapan evolution strategies untuk 

menyelesaikan VRPTW pada distribusi 

minuman bersoda XYZ, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Evolution strategies dapat 

menyelesaikan masalah VRPTW pada 

distribusi minuman bersoda XYZ, hal 

ini dapat dilihat dari tidak adanya waktu 

tardy dan pelanggan yang tidak 

terlayani. 
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2. Dalam sistem penyelesaian masalah 

VRPTW pada distribusi minuman 

bersoda XYZ dengan menggunakan 

evolution strategies, teknik exchange 

mutation memberikan hasil fitness yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan 

teknik mutasi yang lain.  

3. Nilai parameter a  yang baik untuk 

digunakan pada penelitian ini adalah a  

= 0.99, karena nilai tersebut 

memberikan rata-rata nilai fitness 

terbesar yaitu 1.7969, serta standar 

deviasi dan koefisien variasi yang kecil 

yaitu 0.281 untuk standar deviasi dan 

15.636 % untuk koefisien variasi.  

4. Perubahan parameter populasi ( ) dan 

ukuran offspring ( ) mempengaruhi 

rata-rata hasil fitness walaupun 

perbedaannya tidak terlalu besar yaitu 

berkisar antara 2.4 – 2.6. Sehingga 

penentuan parameter dilihat dari 

kestabilan suatu parameter yang diukur 

dengan menggunakan koefisien variasi. 

5. Koefisien variasi terkecil pertama 

dihasilkan oleh  =80 dan  =7  

sedangkan koefisien terkecil kedua 

dihasilkan oleh  =100 dan  =10 . 

Kedua parameter ini memiliki 

kelemahan karena waktu komputasi 

yang sangat lama untuk mencapai 14000 

generasi yaitu berkisar antara 11 – 12 

menit untuk  =80 dan  =7 dan 20 – 

21 menit untuk  =100 dan  =10. 

Waktu komputasi yang lama tidak 

dianjurkan untuk menangani suatu 

permasalahan yang dibutuhkan secara 

praktis. Maka digunakan koefisien 

variasi terkecil ketiga yaitu  =80 dan 

 =2  dengan waktu komputasi 

berkisar antara 3 – 4 menit. 

6. Dengan menggunakan parameter   = 

80,   = 2 , nilai a  = 0.99, dan teknik 

mutasi adalah exchange mutation. ES 

akan konvergen pada generasi ke-2000, 

penambahan generasi akan 

meningkatkan nilai fitness yang 

didapatkan tapi peningkatan ini tidak 

signifikan sehingga dengan 

menggunakan generasi 2000 sudah 

cukup untuk menghasilkan solusi yang 

mendekati optimal untuk permasalahan 

VRPTW pada distribusi minuman 

bersoda XYZ. 

7. Dengan menggunakan parameter   = 

80,   = 2 , nilai a  = 0.99, teknik 

mutasi adalah exchange mutation, dan 

jumlah generasi = 2000 maka waktu 

komputasi dapat diperkecil menjadi 30 

detik. 

5.2. Saran 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa hal 

yang dapat dieksplorasi dan dijadikan bahan 

untuk penelitian lebih lanjut yaitu : 

1. Menggunakan jumlah pelanggan yang 

lebih banyak 
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2. Menambahkan batasan waktu buka dan 

tutup untuk depot dalam mempengaruhi 

nilai fitness suatu individu 

3. Melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan algoritma branch and bound 

untuk mencari solusi terbaik dari 

penelitian ini dan membandingkannya 

dengan solusi yang ditawarkan oleh 

evolution strategies. 

4. Melakukan proses hibrid dengan 

algoritma lain untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik. Teknik hibrid terbukti 

cukup sukses diterapkan pada 

permasalahan yang lebih kompleks 

[MAH-14] 
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